REGELSÆT FOR CEDERDORFF LØBET



























Løbet er et motionscykelløb for hold, og færdselsloven skal overholdes.
Løbet er åbent for alle motionscykelklubber, firmaklubber, idrætsforeninger og lignende.
Løbet gennemføres en gang årligt den sidste søndag i august måned.
Hvert hold består af 4 ryttere.
Mindst 3 ryttere skal gennemføre, og den 3. rytters køretid tæller til holdresultatet.
Ryttere, som har licens til A-, B-, C- eller Juniorklassen det pågældende år, må ikke deltage.
Ledsagerbiler må ikke deltage.
Der må ikke modtages mekanisk / teknisk hjælp / assistance ude på ruten.
Ved punktering må der lappes og køres med ved første efterfølgende omgang.
Tristyr eller -bøjler må ikke anvendes.
Der skal anvendes cykelhjelm.
Distancen er ca. 40 km.
Ruten er en rundstrækning, der gennemkøres flere gange – højre rundt.
Holdene starter med intervaller på 2 til 5 minutter, alt efter deltagerantallet.
Seedning foretages, så bedst placerede hold ud fra seneste års resultater starter sidst.
Nye hold starter principielt før tidligere deltagende hold, seedning af nye hold kan dog
gennemføres af Mejrup Cykel Club.
Overhalende hold skal i god tid advisere ”Bagfra” og overhale venstre om, idet holdet ikke
må ligge på hjul af det forankørende hold.
Det hold, der indhentes, skal give plads for det bagfra kommende hold, samt efterfølgende
lade sig falde tilbage.
Deltagere, der på grund af defekt, træthed eller andet falder fra deres hold, skal enten køre
eget hold op ved at følge ruten – uden at ligge på hjul – eller køre direkte til mål og melde
fra.
Der konkurreres om Cederdorff-trofæet (Hjulet) og Cederdorff-pokalen.
o Vinder af Cederdorff-løbet og Hjulet er det hold der har den hurtigste køretid.
o Der er præmier til de tre bedst placerede hold.
o Vinder af Cederdorff-pokalen er også det hold, der har hurtigste køretid. Holdet
vinder en vandrepokal i et år.
De vindende klubber / hold foranstalter klubbens / holdets navn og årstal indgraveret i
pokalen. Pokalen overdrages til Mejrup Cykel Club senest 14 dage før starten af løbet det
efterfølgende år. Såfremt løbet ikke gennemføres, tilbageleveres pokalerne til Mejrup Cykel
Club senest ved udgangen af september måned det pågældende år.
Mejrup Cykel Club er ansvarlig for at fremskaffe præmier m.m.
Mejrup Cykel Club fremlægger snarest muligt efter løbet, resultatlisten på MCCs
hjemmeside på Internettet.

